
 

 

Povzetek projekta Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020, 2. odpiranje,  
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada 

 
 

1. Polni naslov projekta: Vizualizacija Znanosti Za Zdravje (V3Z) 
 

 

• V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P-16 se uvršča projekt glede na 
vsebinsko zasnovo (neustrezno področje izbrišite): 

 
02 - Umetnost in humanistika 

 
2. V sodelovanju z: (navede se univerza oz. samostojni visokošolski zavod, ki je prijavil 
projekt in članica, ki je nosilka projekta ter partner/ja – podjetje/ji oz. organizacija, ki je/sta 
bilo/i vključeno/i v projekt) 
 
UL Akademija za likovno umetnost in oblikovanje,  

Razvojni center informacijsko-komunikacijskih tehnologij Savinja Žalec, d.o.o. 
 
 
3. Besedilo: 
 

• Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta 

 
Živimo v času informacijske revolucije, ki nas dosega prek vseh medijev. Na prvi pogled se 
zdi, da je zato odgovor na vsako vprašanje čisto na dosegu naših čutov. Toda kdorkoli je 
skušal v stiski poiskati odgovore na vprašanja o zdravju, je hitro zašel v težave. 
Informacijska revolucija je namreč prinesla – poleg strokovno podprtih informacij – tudi 
poplavo vesti, ki temeljijo zgolj na zaverovanosti vase in prepričanja tistih, ki imajo medijski 
dostop in javnosti všečen nastop. Na drugi strani so strokovno podprte informacije pogosto 
objavljene v plačljivih in zato nedostopnih virih. Če jih vendarle dosežemo, pa so zavoljo 
strokovnega jezika in načina pisanja večini med nami neberljive in nerazumljive. 
Uporabniki se v tem izgubimo in pogosto v želji po varnosti izberemo prav nasvete, ki nam 
jih prispevajo prepričljivi (ne)znanci. Tako pogosto zgrešimo svoj namen – sprejeti 
informirane odločitve v prid zdravemu življenju.  
 
Zato smo zasnovali spletno platformo https://www.zdravaglava.si/. Namen spletišča je, da 
na razumljiv in oblikovno privlačen način predstavi splošna, posodabljana priporočila za 
skrb za zdravje možganov in jim doda povzetke znanstvenih in strokovnih objav, na katerih 
ta priporočila temeljijo. Skozi povezavo z industrijskim partnerjem RC IKTS iz Žalca smo 
omogočili, da stopite korak dlje in na spletni platformi 24alife.com oblikujete sebi prilagojen 
nabor programov aktivnosti v prid zdravju. Programi 24alife nosijo pečat strokovne 
kakovosti klinike Mayo iz Rochestra, Minnesota, ZDA. 
 
 
 

 

• Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta 

 

https://www.zdravaglava.si/
http://24alife.com/


 

2 

Poleti leta 2017 je skupina študentov Univerze v Ljubljani v projektu Z možgani za 
možgane (ZMZM) zbirala odgovore slovenske javnosti o njenem zanimanju za možgane, 
iskanju informacij o možganih in skrbi za njihovo zdravje ter o ovirah, na katere iskalci 
informacij naletijo, ko si želijo z njimi pomagati v skrbi za zdravje. Pokazalo se je, da je ena 
poglavitnih ovir pomanjkanje razumljivih, strokovno podprtih priporočil v slovenščini. Zato 
smo obnovili ekipo in zastavili nov projekt, v okviru katerega je nastala spletna platforma 
https://www.zdravaglava.si/. Izbrali smo pet ključnih področij skrbi za splošno zdravje in 
zdravje možganov, ki smo jih ponudili na platformi: spanje, prehrana, gibanje, umovadba in 
prosti čas. Odločili smo se, da bomo ponudili tudi prispevke o znanosti in argumente v prid 
znanstvenemu spoznavanju ter novice iz sveta nevroznanosti. V sodelovanju z ekipo 
Znanje za zdravje možganov s projekta ŠIPK in RC IKTS Žalec smo oblikovali povzetke 
znanstvenih raziskav na omenjenih področij ter jih vizualizirali na način, ki omogoča 
optimalno uporabniško izkušnjo.  
 

 

• Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti 

Rezultat projekta uporablja za laično publiko ustrezne komunikacijske kanale, je vsebinsko 
prilagojen za sporočanje znanstvenih izsledkov na privlačen in razumljiv način, pri tem pa 
so uporabljene najučinkovitejše vizualizacijske in interaktivne strategije. Celota je 
pripravljena za aktivno uporabo laične populacije, za katere verjamemo, da bodo ob 
uporabi spletne platforme pridobivali nove informacije, sledili priporočilom ter ponotranjili 
preventivno skrb za svoje zdravje. To pa dolgoročno pomeni več zdravih posameznikov in 
s tem manjši strošek za zdravstveno blagajno.  
 

Ob tem je projekt doprinesel temeljno vzpostavitev sodelovanja med medicino, 
oblikovanjem in tehnologijo, sodelovanje med znanostjo in umetnostjo, kar bo odpiralo 
možnost prihodnjih projektov - npr. širjenje znanj o primarni preventivi prek umetniških 
kanalov in uveljavljanje terapije z umetnostjo. 

 
4. Priloge: 

 

• Slikovno gradivo: Priložite  vsaj dve sliki npr. sliko končnega produkta, sliko študentov 
pri delu na projektu, sliko s sestankov ipd. Pri pošiljanju slik bodite pozorni, v kolikor 
gre za končni produkt, da bo zadoščeno zahtevam glede informiranja in obveščanja 
(ustrezni logotipi itd.). 

 

https://www.zdravaglava.si/
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